
gdansk.pl 

NAJLEPSZA KAMPANIA 
PROMUJĄCA AKTYWNE PODRÓŻE DO SZKOŁY 



CZYNNIKI SUKCESU KAMPANII 

proste zasady 
i atrakcyjne materiały 

ogromny potencjał 

rewelacyjne wyniki 
i duża popularność 

łatwość dopasowania 
scenariusza do lokalnych 
potrzeb i ograniczeń 



 
 
 
 
 
 

CZAS: 1-31 maja z wyłączeniem dni wolnych 

UCZESTNICY: przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych oraz nauczyciele 

LICZĄ SIĘ aktywne dojazdy do szkoły: rowerem, 
hulajnogą lub na rolkach 

WYNIKI: o wyniku indywidualnym decyduje 
liczba przejazdów, o grupowym frekwencja 
rowerowa, czyli wskaźnik możliwych przejazdów 

NAGRODY otrzymują wszyscy uczestnicy lub 
ci najbardziej aktywni oraz najbardziej aktywne 
klasy i szkoły 

PROSTE ZASADY 



 
 
 
 

ATRAKCYJNE 
MATERIAŁY 

NAKLEJKI  
za każdy przejazd uczestnik 
otrzymuje dwie naklejki 

KSIĄŻECZKI ROWEROWE 
indywidualne dla każdego 
uczestnika, jest w nich miejsce 
na naklejkę za każdy przejazd 

PLAKATY KLASOWE  
na nich dzieci przylepiają 
drugą naklejkę rywalizując 
z innymi klasami 

BROSZURY DLA RODZICÓW 
informują i pomagają 
przygotować dzieci  
do udziału w kampanii 

Istotnym elementem zabawy  
są specjalnie zaprojektowane 
materiały: 



Rowerowy Maj angażuje 
całe społeczności szkolne: 

UCZNIOWIE 
motywują siebie, rówieśników  
i swoich rodziców 

NAUCZYCIELE 
angażują się na rzecz swojej 
klasy i szkoły, sami wsiadają na 
rowery dając dobry przykład 

RODZICE 
częściej jeżdżą z dziećmi do 
szkoły i sami kontynuują dalszą 
drogę do pracy rowerem, 
bardziej ufają dzieciom 
i pozwalają im na większą 
samodzielność 

POPULARNOŚĆ KAMPANII 



w edycji 2014 oraz 2015 udział brały tylko 
szkoły i przedszkola z Gdańska 

III EDYCJA – 2016  
realizowana była w 9 miastach: 

UDZIAŁ WZIĘŁO 
238 szkół i przedszkoli i ponad 86 tysięcy uczestników 

POPULARNOŚĆ KAMPANII 

GDAŃSK, WARSZAWA, WROCŁAW, GDYNIA, 
ZAMOŚĆ, SOPOT, LUBLIN, TCZEW, ELBLĄG 



W Rowerowym Maju nie ma przegranych, 
a bardziej niż rywalizacja liczy się dobra zabawa 

NAGRODY INDYWIDUALNE 
na poziomie indywidualnym rodzaj nagrody zależy 
od liczby odbytych przejazdów, zazwyczaj zakłada 
się 3-4 kategorie nagród o różnej wartości 

NAGRODY KLASOWE 
najbardziej rowerowa klasa w szkole otrzymuje 
nagrodę grupową w postaci wejściówki do centrum 
rozrywki lub spotkania z ciekawymi osobami 

NAGRODY SZKOLNE 
najlepsza szkoła i przedszkole wyróżnione są 
nagrodą pieniężną lub rzeczową 

NAGRODY 
I SATYSFAKCJA 



frekwencja  rowerowa
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WYNIKI W GDAŃSKU 

aktywność rowerowa – odsetek uczestników, którzy 
przynajmniej raz przyjechali do szkoły rowerem 
frekwencja rowerowa – odsetek możliwych 
przejazdów do szkoły na rowerze 



2014         25 

2015         60 

2016         238 

2014       2 tys.  

2015       11 tys. 

2016       59 tys. 

2014    11 tys. 

2015    138 tys. 

2016    1,3 mln  
szkoły i przedszkola przejazdy rowerowe aktywni uczestnicy 

WYNIKI KRAJOWE 



ROWEROWY MAJ W PRAKTYCE TO… 
przepełnione parkingi 
obłożone rowerami ogrodzenia szkół 



zaklejone po brzegi plakaty klasowe 



…szatnie wypełnione hulajnogami 
i rolkami… 



…dzieci uśmiechnięte i pełne energii 
zarówno do zabawy, jak i nauki… 



...dzieci przyjeżdżające do szkoły na 
rowerach, niezależnie od pogody 



W Rowerowym Maju 
udział mogą brać starsi, 
młodsi i najmłodsi… 



Rowerowy Maj to kampania 
o bardzo dużym potencjale 

2 365 
4 322 

7 624 

19 885 

42 005 

35 191 

31 285 
28 081 28 471 

9 507 

Ruch rowerowy na al. Havla w Gdańsku w 2016 r. 



Diametralnie zmienia nastawienie 
dzieci i rodziców do użycia roweru 
jako środka transportu. 
 
LEPSZA INFORMACJA 
kampania zapewnia dzieciom i rodzicom 
szereg praktycznych informacji na temat 
aktywnych podróży 
  
ENTUZJAZM DZIECI 
motywacja dzieci do aktywnego 
uczestnictwa w kampanii ma bezpo- 
średnie przełożenie na decyzje rodziców 
 
WSPARCIE ZE STRONY SZKOŁY 
zarówno rodzice, jak i dzieci chętniej 
korzystają z roweru, jako środka  
transportu, gdy szkoła jest aktywnie 
zaangażowana w kampanię  



Kampania aktywnie 
angażuje władze miasta 
w popularyzację  
komunikacji rowerowej 
 
WSPARCIE INWESTYCYJNE 
rewelacyjne wyniki kampa- 
nii motywują lokalne władze 
do dalszych inwestycji 
w infrastrukturę rowerową, 
np. w Gdańsku przy szkołach 
w 2016 r. zamontowano  
2000 dodatkowych 
stojaków rowerowych 
  
WSPARCIE NIEINWESTYCYJNE 
zwiększona popularność 
roweru jako środka transportu 
generuje zapotrzebowanie 
na dodatkowe programy 
edukacyjne, np. w zakresie 
bezpiecznej jazdy w ruchu 
drogowym 



kampania jest chętnie wspierana 
przez lokalnych partnerów  
 
Scenariusz kampanii przewiduje 
współpracę z instytucjami oraz 
lokalnymi przedsiębiorcami działającymi 
w branży edukacyjno-rozrywkowej, 
klubami sportowymi i znanymi osobami. 
 
Współpraca ta owocuje wsparciem 
kampanii poprzez sponsorowanie 
biletów grupowych, spotkań, itp.. 



entuzjastyczny koordynator 

budżet: 5-15 zł / uczestnika 

4 miesiące intensywnej pracy 

zaangażowani partnerzy 
i sponsorzy 

podpisanie umowy współpracy 
z Miastem Gdańskiem, w ramach 
której otrzymuje się: 
- scenariusz kampanii 
- materiały graficzne 
- wsparcie metodologiczne  

do realizacji kampanii Rowerowy Maj  
wystarczą:  



 
   Nagrody  
   indywidualne 
   akcesoria rowerowe:  
   bidony 
   lampki  
   dzwonki  
   zwijki  
   koszulki z nadrukiem 
   artykuły szkolne 
 

 
 
 
 
  Fotorelacja 
  profesjonalne sesje 
  zdjęciowe przy szkołach 
 

 
 Nagrody klasowe 
 

 bilety do centrów 
 sportu i rozrywki 
 spotkania i wycieczki 
 

 
  
  Nagrody dla szkół 
 

  nagrody pieniężne  
  parking rowerowy 
  nagrody rzeczowe 
 
 

 
   Wydruki 
   plakaty klasowe 
    broszury informacyjne  
    książeczki rowerowe 
            naklejki 
 
 

 
 Koszt na 1 uczestnika 
 potencjalny uczestnik – 10 zł 
 aktywny uczestnik – 15 zł  
 

PRZYKŁADOWY BUDŻET 



gdansk.pl 

Dziękujemy 
za uwagę. 

MONIKA EVINI 
Koordynator Kampanii 
Rowerowy Maj 
 
58 526 80 89 
monika.evini@gdansk.gda.pl 

REMIGIUSZ KITLIŃSKI 
Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Gdańska 
ds. Komunikacji Rowerowej  
 

 

58 526 80 81 
remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl 
 

rowerowymaj.eu       rowerowygdansk.pl 
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